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 الضبط واإليجاز
لدراسـات العل�ـا والبحـوث، لتطــ��ر منظومـة البحـث العلـ�ي بال�ل�ـة مـن خـالل نظــام ل �سـ� وكالـة ال�ل�ـة

ي مرحلة 
ات الخاصة بالبحث، سواء �ف ف ي كافة المطبوعات والتجه�ي

ف �ف ف للبحث أو موحد للباحثني االعداد والتجه�ي
حلذلك ، مرحلة المناقشة وما يتبعها من إجراءات واللجنـة المشـكلة وكالة ال�ل�ة للدراسات العل�ـا والبحـوث  تق�ت

 التال�ة:  مواد للضبط واإل�جاز من شأنها تط��ر العمل�ات البحث�ة بال�ل�ة من خالل الآل�ات منها 

 )1المادة (

 والتسج�ل.  مرحلة اإلعداد للبحثأوً�: 

 ) لجميع األقسام بال�ل�ة. Seminarتحد�د قاعة واحدة فقط للحلقة الدراس�ة ( .1
2.  .

�
 تحد�د موعد الس�منار من خالل األقسام بعد مخاطبة وك�ل ال�ل�ة للدراسات العل�ا والبحوث كتاب�ا

ف أ�اد��ي من القسم المختص ل�ل طالـب بعـد اجت�ـازە الفرقـة األو�  .3 دكتـوراە)  – (ماجسـت�ي تحد�د م�ش
ي اخت�ـــــار موضـــــ�ع البحــــث وتوجيهـــــه للبحـــــوث 

ـــف اال�ـــــاد�� المســـــاعدة والمشــــورة �ف ـ عــــ� ان �قـــــدم الم�ش
ي �ساعد ع� ص�اغة الموض�ع بالشكل   السل�م.  العل�ي والمراجع العلم�ة المرتبطة بموض�ع البحث والىت

ام الباحــث �قــدم الطالــب موضــ�ع البحــث إ� مجلــس القســم تمه�ــدا إلجــراء الســ�منار الخــاص و  .4 ف �ــرا� الــ�ت
اعتمـــادە مـــن وك�ـــل ال�ل�ـــة للدراســـات العل�ـــا قبـــل  الموضـــ�ع يـــتمبالخطـــة البحث�ـــة للقســـم و�ف حالـــة إجـــازة 

 تحد�د موعد الس�منار
ي يرغـــب الباحـــث �ف  .5 إلــزام جميـــع طـــالب الدراســات العل�ـــا بتقـــد�م إفـــادة مــن مكتبـــة ال�ل�ـــة بـــان الرســالة الـــىت

 و�جازتها. توراە " غ�ي مسجلة ولم �سبق مناقشتها الدك –�سج�لها لدرجة " الماجست�ي 
ط لـــــــدخول الطالـــــــب الســـــــ�منار الخـــــــاص بالقســـــــم ان �كـــــــون حـــــــا�ف لعـــــــدد ال �قـــــــل عـــــــن خمـــــــس ( .6 ) 5�شـــــــ�ت

ي استمارة معدة لذلك من قبل إدارة الدراسات العل�ا و�تم توز�عهم  
ي س�منارات و�تم التوقيع �ف

 :كااليت
 البحث. حضور عدد ثالثة س�منارات قبل �سج�ل موض�ع  •
ف  •  ).Journal Club(حضور عدد اثنني

بعـــد اجت�ـــاز الطالـــب الســـ�منار القســـم يتقـــدم الطالـــب بالصـــ�اغة النهائ�ـــة إلطـــار البحـــث موقـــع عل�ـــه مـــن  .7
 رئ�س القسم العل� تمه�دا للعرض ع� مجلس القسم لتسج�ل موض�ع البحث. 

اف ع� الباحث.  .8 ف اال�اد�� ضمن لجنة اإل�ش  �جوز ان �كون الم�ش
اف ع� البحث. االل .9 ام بالتخصص الدقيق للجنة اإل�ش ف  �ت

 بعـــد انتهـــاء الســـ�منار، يتضـــمن موضـــ�ع  .10
�
تحد�ـــد مســـئول الســـ�منار ل�ـــل قســـم، عـــ� أن �قـــدم تق��ـــرا� نهائ�ـــا

ي الســـ�منار مـــن تعـــد�الت أو توصـــ�ات، مرفـــق بـــه (
امـــه بمـــا تـــم مناقشـــته �ف ف ) خـــاص CDالباحـــث ومـــدى ال�ت

 بتسج�ل الس�منار 
ف مبلـــغ وقـــدرە  تحد�ـــد رســـم اســـتخدام .11 جن�ـــه، �ســـدد لحســـاب  150قاعـــة الحلقـــة الدراســـ�ة ل�افـــة البـــاحثني

 المجلة العلم�ة بمركز الخدمة العامة. 
ف مـن خـالل الف�ـديو نظـ�ي مبلـغ  .12 جن�ـه �سـدد لحسـاب  150�سج�ل س�ي الس�منار ل�افة األقسـام والبـاحثني

 المجلة العلم�ة بمركز الخدمة العامة. 
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 )2(المادة 

ن النظام الموحد   للباحثني

 .إجراءات �شك�ل لجنة الحكم والمناقشة العالن�ة ثان�ا: 
 

اف عــ�  .1 �قــدم مجلــس القســم إلدارة الدراســات العل�ــا والبحــوث تق��ــر الصــالح�ة معتمــد مــن لجنــة اإل�ش
 الرسالة. 

�قــدم مجلــس القســم لوك�ــل ال�ل�ــة للدراســات العل�ــا والبحــوث عــدد �ســخ الرســالة (بعــدد أعضــاء لجنــة   .2
 . ف الرئ��ي  المناقشة والحكم) ومعتمدة من الم�ش

 يتم �سل�م الرسالة ل�ل عضو من لجنة المناقشة والحكم من خالل إدارة الدراسات العل�ا والبحوث.  .3
 عالن عـــــــــن موعـــــــــد المناقشـــــــــة والحكـــــــــم للبحـــــــــث عـــــــــناعتمـــــــــاد تصـــــــــم�م موحـــــــــد للبوســـــــــ�ت الخـــــــــاص بـــــــــاإل  .4

 جن�ة  150مقابل رسم   Digital Screenط��ق
 اعتماد تصم�م واحد للعروض التقد�م�ة للبحث �شمل:  .5

 الخلف�ات الخاصة بالعرض.  •
 المحتوى الخاص بعرض البحث.  •
 .) دق�قة15مدة العرض المقدم من الباحث ال ي��د عن ( •

ي الشكل والمضمون والمطبوعات.   .6
 اعتماد بروتوكول موحد لمنصة المناقشة والحكم �ف

 )3المادة (

 :
�
 .فحصالو  االطالعثالثا

ي عــــــ� 
الدراســــــات العل�ــــــا المشــــــكلة والمعتمــــــدة مــــــن مجلــــــس و  للضــــــبط واال�جــــــاز اللجنــــــة العلم�ــــــةينــــــب�ف

عليهـــا  االطـالعاإللمـام بضوابـــط و عـ� الرسائــل العلم�ــة وفحصهــا  بـاالطالع ال�ل�ة والمنوطـةوالبحوث ومجلس 
 ما �لــي: ف�ق يوالتوث

 .المدرجة ب�دارة الدراسات مطابقة الرسالة العلم�ة بخطة البحث المسجلة .1
 ).Plagiarism (االقتباسف�ما يتعلق بالب�انات  .2
ام .3 ف ي إخراجهـــــا بقواعـــــد كتابـــــة الرســـــائل العلم�ـــــة الـــــ�ت

ــــوط مجلـــــس الدراســـــات العل�ـــــا  الرســـــالة �ف ـ  ل�ش
�
طبقـــــا

 .والبحوث بالجامعة
 لرأي لجنة المناقشة مطابقة .4

�
ة  والحكم الرسالة بالتعد�الت المطل��ة بعد المناقشة طبقا  للفـ�ت

�
وطبقـا

ي حددتها اللجنة  .الىت
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 )4المادة (

 �شك�ل لجنة الضبط واإل�جاز

 تتكون لجنة الضبط واإل�جاز من السادة: 

.     حل��شأ.د/ عالء محمد  .1
�
 رئ�سا

.    أ.د/ محمد جابر ب��قع  .2  عضوا�
.   أ.د/ إيهاب محمد فوزي البديوي .3  عضوا�
.    أ.د/ محمد سعد زغلول  .4  عضوا�

 لعض��ة اللجنة كلما دعت الحاجة.  جوز و�
�
 لوك�ل ال�ل�ة للدراسات والبحوث ترشيح من يراە مناسبا
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